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Webinar 
CHAT functie:

Gebruik voor onderling contact

Q&A functie

Hier kan je (aan het einde ) vragen voor het podium/panelleden 

stellen

GEEN BEELD/GELUID ?

Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn tijdens het Webinar, 

zullen we op de 02025 site bij de activiteit informatie verstrekken! 

@02025amsterdam

02025amsterdam

https://02025.nl/activiteit/47167/webinar------

energieontbijt--136---gebiedsco%C3%B6peratie

https://02025.nl/activiteit/47167/webinar------energieontbijt--136---gebiedsco%C3%B6peratie


Programma
08.45 (digitale) inloop

09.00 Welkom vanuit Olympisch Stadion

09.05 Introductie door Thijs Haverkamp

09.10 Carla de Groot, directeur Olympisch stadion  - samenwerking in buurt, visie Olympisch Stadion

09:25 Pauline Westendorp, 02025 Energiecommissaris 1076 - Vragen in de buurt, wie doet er al mee? 

Wie 'participeert' in onze warmtetransitie?

09:45 Ronald van Oijen, Minibems- Dynamic heat networks  - projectvoorbeeld verduurzamen aan 

Olympiaplein 

09:35 Linda Vosjan, Hallo IJburg - website platform voorbeeld gebiedonline 

09:55 Peter Hoogendijk, Groene Hub.  voorbeeld van gebiedscoöperatie in Zuid -Oost

10:10 Q&A 

10:30 Einde
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Tussen hoop en vrees
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Delen en vieren



Vieren! 
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• Groene Hub Zuidoost - Officieel 

Gebiedscoöperatie &  “MOOI” subsidie 

afgerond

• Samenwerken! Consumentenbond, Urgenda, 

Dave van Dongen, 02025, Zuiderlicht: actie zet 

hem op 60 graden 

• Dutch Energy - Meer dan 1 miljoen  huizen met 

zonnepanelen (sept ‘20)

• WG Terrein  - Definitief Plan van Aanpak @02025amsterdam

02025amsterdam



De uitdaging
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We benutten lokale intelligentie om de 

Energietransitie te versnellen
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Carla de Groot
Directeur Olympisch Stadion



Carla de Groot – Olympisch Stadion Amsterdam







https://youtu.be/Sn7Pr9TLt6Y?start=139&end=153

https://youtu.be/Sn7Pr9TLt6Y?start=139&end=153
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Pauline Westendorp
Energiecommissaris van Amsterdam-1076
Wat speelt er in onze buurt?
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Waarom?

Wat?

Hoe?
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Sociale Structuur schets 1
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Bij mij bekende formele 
gebiedscooperaties in Amsterdam
● De Samenwerking (wonen)
● OHG
● Groene Hub
● NDSM Energie (energie)
● Ketelhuis WG (energie)

Informeel:
● Hallo IJburg
● Stadionbuurt
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Urgente vragen 

● Vraag en aanbod naar uren organiseren
○ school
○ waterzijdig inregelen, 60 graden
○ isolatie (kieren en huid panden)
○ 'catering', gezelligheid, repair café
○ gebiedsenergieplan onze buurt tbv klimaat

● Betaalbaar wonen?
○ bestaand vastgoed aankopen met coöperatie?
○ cooperatieve nieuwbouw in Verdi, 

Haarlemmermeerstation?
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Overige vragen
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Waarom gebiedscoöperatie?
- wereld in fik, banen, betaalbaar leven
- het kan! Leven in de Donut 

Wat?
- Projecten samen oppakken
- In een (in)formele gebiedscoöperatie

Hoe? Met wie?
- partners organisaties

- op winst gericht/politiek/ideeel?
- destructieve partners? 

- Donutdag 1 op 22 oktober, DD2 op 5 november. 
8:00 standup. Mensen altijd welkom.



@02025amsterdam

02025amsterdam

Ronald van Oijen 
Dynamic Heat Networks -Schinkelwarmte



Gebiedscooperaties

Amsterdam Zuid

Een paar ideeën

Energieontbijt 02025.nl, Ronald van Oijen

8 oktober 2020



Korte toelichting op paar ideeën

1. Schinkelwarmte, lokaal warmtenet met aantal 

verschillende bronnen, basis is aquathermie

2. Individuele oplossingen, gezamenlijke aanpak en inkoop

3. Voorbeeldproject complex Stadionbuurt



1.Schinkelwarmte, het idee

In het gebied rondom de Schinkel wonen en 

werken mensen die open staan voor een 

innovatieve transitie naar duurzame warmte,

zonder aardgas, met een lokaal open

warmtenet…

de mogelijkheden worden onderzocht. Deze 

presentatie toont de huidige stand van zaken, 

vragen, sterkten, zwakten, kansen en 

bedreigingen voor het project Schinkelwarmte



Mogelijke bronnen
Lokaal, open, warmtenet met verschillende 

warmtebronnen. Gebied afhankelijk van bronnen en 

business case(s)

➔ Datacenters
Er is een grote van Global Switch en een 

kleinere bij het NRL

➔ Aquathermie
De Schinkel stroomt goed door en biedt 

meerdere warmteopties: TEO en via WKO 

water/water.

➔ Zuidas
De Zuidas dumpt haar overtollige warmte in de 

zomer  momenteel in de Nieuwe Meer

➔ WKO’s bedrijven
Diverse gebouwen hebben hun eigen WKO. 

Sommige zullen wellicht overcapaciteit hebben.



2. Individueel, boten 
180 boten, verschillende energielabels

➔ Concept / techniek
Schinkel als warmtebron. Warmtepomp 

water/water. Wisselaar per boot.

➔ Gezamenlijk
Inventarisatie aantal gegadigden, 

uitvraag bij leverancier(s). Gestaffelde 

prijzen in relatie tot aantal gegadigden



3. Complex Stadionbuurt
Oud gasinstallatie aan vervanging toe. 3 opties:

➔ Nieuwe gasinstallatie

Bestaande installatie wordt vervangen door 

nieuwe, met hoger rendement

➔ Aansluiting Stadsverwarming

Vattenfall neemt huidige installatie over en 

vervangt deze op termijn met aansluiting op het 

warmtenet

➔ Hybride duurzame installatie

Een installatie op duurzame energie en nog een 

gedeelte  gas



Gebiedscoöperatie

Verschillende vormen van voordeel 

door samenwerking:

- inkoopvoordeel

- afname volume (open net)

- voorbeeldrol (1 complex)

- optioneel gezamenlijk eigendom  

Vragen?
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Linda Vosjan 
Hallo IJburg - Gebiedonline



35

https://halloijburg.nl/
https://gebiedonline.nl/start-een-platform
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Peter Hoogendijk
De Groene Hub Oost- gebiedscooperatie 







Anne Stijkel



GroenGas in Gaasperdam















Donut van Kate



Pizza van Anne





Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie



Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie



20% aardgasreductie in Gaasperdam in 2024



Gebieds-Coöperatie 
De Groene Hub



Mogelijke structuur van Coöperatie de Groene Hub

Coöperatie De Groene Hub

Pizza van Anne

Hamburger van Boon (Frank’s Burger)

Frank Boon



GroenGas in Gaasperdam



GroenGas in Gaasperdam



GroenGas in Gaasperdam
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VRAGEN  - gebruik de Q&A functie
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We benutten lokale intelligentie om de 

Energietransitie te versnellen



Komende AGENDA  

• Vandaag          - Koploperspreekuur 02025, Stadionbuurt

• 7  November   - Duurzame Huizen Route , Virtuele thema tour

• 12 November  - Energie Ontbijt #137, Monumenten ; als het hier lukt, 

kan het overal.

• 10 December  - Energie Ontbijt #138 , Opleiden, Leren & slagen: Feest!  

oa met Marleen Stikker & Frans Debets

@02025amsterdam

02025amsterdam



Meld je aan bij 02025.nl 
Waarom?

-Delen van jouw verhaal, inspiratie!

-Gevonden worden door buurtgenoten.

-Op de hoogte via nieuwsbrief.

-Uitnodiging speciale events, ook van consortium partners.

-Jouw project delen met anderen.

-Project(en) volgen, helpen of zelf bijhouden. 

-Direct inschrijven ontbijt en andere activiteiten.
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Dank voor je aanwezigheid !

Tot het volgend Energieontbijt 

Save the date : 10 November 2020


